
Montagevejledning
Målebøjning

Nedenfor finder du montagevejledning gældende for JRV’s målebøjning. 

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel hjælp til montering af produktet, 

er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os: 

Telf. +45 43 950 950
E-mail: sales@jrv.dk

Indholdsfortegnelse
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Side 2 af 3

Målebøjning: Montagevejledning

Montagevejledning*
Målebøjninger

*Bemærk:

1. Monter faconstykkets (målebøjningens) ombukkede kant i kanalen og kontroller, at den yderste gummitætningslæbe lægger an mod 
kanalens ende hele vejen rundt og ikke vrider.

2. Faconstykket (målebøjningen) skubbes ind i kanalen til vulsten. En let drejning letter montagen. 
Bemærk: Pilen på målebøjningen indikerer montering ift. strømretningen.  

3. Fastgør målebøjningen til kanalen med selvskærende skruer. (Brug skruer passende til opgaven). 
Skruerne placeres 10 - 15 mm fra rørets ende, så gummilisterne ikke beskadiges, og skruer fordeles jævnt på omkredsen.

Målebøjninger bør ikke placeres umiddelbart efter et spjæld, en bøjning eller anden forstyrrelse af luften, da dette kan påvirke den målte værdi. 
Placering af målebøjningen efter en reduktion (muffe/nippel) har en ubetydelig effekt på måleværdien. Strømretningen på målebøjningen er markeret 
ved pile. Hvis målebøjningen placeres mod pilens retning, vil der være en øget usikkerhed. Vi henviser desuden til afsnittet vedr. respektafstande, 
som findes i databladet gældende for JRV's målbøjninger. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

JRV A/S
Nimbusvej 10
DK-2670 Greve
CVR: 26208742

Tlf.:     +45 43 950 950
E-mail:  sales@jrv.dk
Web:              www.jrv.dk

Kontakt os

Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø

Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:

• Kompetent rådgivning

• Et firma med mere end 40 års erfaring

• Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet

• Nem bestilling

• Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation

• Stort sortiment

• Fleksibilitet

• God service

• Produkter af højeste kvalitet

• Leveringssikkerhed

• Skræddersyet løsninger efter dit behov 

• Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag

HOS OS ER 
KUNDEN ALTID 

i CENTRUM

Følg os på LinkedIn
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